Oferta stypendialna dla studentów na Pomorzu
Stan na: 23 września 2019 roku

W województwie pomorskim w roku akademickim 2017/2018 na uczelniach
kształciło się ogółem 84,1 tys. studentów, z czego 58,2 tys. studentów na dziewięciu
uczelniach publicznych i 22,4 tys. studentów na piętnastu uczelniach niepublicznych1.
W tym czasie ze stypendiów korzystało w sumie 14 654 studentów. Otrzymywali oni
głównie stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia
specjalne dla osób niepełnosprawnych, tzw. stypendia stypendystów strony polskiej przyznawane cudzoziemcom na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego
Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz stypendia fundowane przez
różne inne podmioty i instytucje. (Tabela 1).
TABELA 1. Stypendyści otrzymujący stypendia i zapomogi w roku akademickim
2017/2018 w województwie pomorskim
Wyszczególnienie
Zapomogi b
Stypendia
w tym:
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podziale na rodzaje stypendiów jedna osoba może być wykazana więcej niż jeden raz;
okresie od grudnia roku poprzedniego do listopada roku sprawozdawczego
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W województwie pomorskim, w celu zapewnienia wsparcia materialnego oraz
nagrodzenia studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oferowane
są następujące stypendia:
a) przyznawane przez uczelnie (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce):
− stypendium socjalne – może otrzymać je student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor
w porozumieniu z samorządem studenckim
− stypendium dla osób niepełnosprawnych - może otrzymać je student posiadający
orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
albo orzeczenie wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
− stypendium rektora - może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające
wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe
we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora
przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.
Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10 stypendium rektora może być
przyznane 1 studentowi
− zapomogę – może ją otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji życiowej
Zasady ich przyznawania, kwoty oraz terminy wnioskowania o nie, ustala każda uczelnia
w swoich wewnętrznych regulaminach.
Student może otrzymywać stypendium w danym roku akademickim przez okres
do dziesięciu miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr, przez pięć miesięcy.
Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
Powyższe świadczenia są przyznawane przez komisję stypendialną i odwoławczą
komisję stypendialną na wniosek samorządu studenckiego. Rektor uchyla decyzję
komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami
prawa.
TABELA 2. Wykaz uczelni publicznych w województwie pomorskim wraz z
odniesieniem do strony dedykowanej stypendiom
Lp. Nazwa uczelni

Adres www

1.

Politechnika Gdańska

http://pg.edu.pl/dzial-sprawstudenckich/stypendia

2.

Uniwersytet Gdański

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_o
raz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/sty
pendia

Uniwersytet Morski
w Gdyni
Gdański Uniwersytet
Medyczny

http://www.umg.edu.pl/stypendia

5.

Akademia Pomorska
w Słupsku

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Pomocmaterialna/Terminy-i-dokumenty

6.

Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu
Akademia Sztuk Pięknych w
Gdańsku
Akademia Marynarki
Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Muzyczna w
Gdańsku

http://www.awf.gda.pl/index.php?id=19

3.
4.

7.
8.

9.
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https://gumed.edu.pl/303.html

https://www.asp.gda.pl/studenci/stypendia/ro
dzaje-stypendiow,60
http://samorzad.amw.gdynia.pl/stypendia/

http://www.amuz.gda.pl/informacje-dlastudentow/stypendia/

przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
− stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe dla studentów – wysokość stypendium maksymalnie 17 000 zł
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministranauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rokakademicki-2019/2020
− stypendia dla młodych naukowców - dla doktorantów i osób posiadających
stopień doktora wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności
naukowej. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie
przez okres do 36 miesięcy
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministranauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r
− Diamentowy grant - środki finansowe przeznaczone na finansowanie badań
naukowych prowadzonych przez absolwentów studiów licencjackich
lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich. Projekt
może trwać maksymalnie 4 lata. Maksymalna wysokość grantu może wynosić
220 000 zł, w tym wynagrodzenie nie może przekraczać 2 500 zł miesięcznie.
https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant

c)

przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego:
− stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów –
mieszkańców województwa pomorskiego (kwota do 380 zł /osobę miesięcznie
na okres max. do 9 miesięcy dla 38 stypendystów)
https://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

− stypendia dla twórców kultury (miesięczna wysokość stypendium nie może
przekraczać trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok
poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
przyznawane na okres jednego roku i wypłacane jednorazowo
https://pomorskie.eu/-/stypendia-dla-tworcow-kultury-nabor-wnioskow-na2019-rok
− stypendium sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego (kwota 700 zł/
osobę miesięcznie na okres 10 miesięcy lub jednorazowo kwota 1 000 zł)
https://des.pomorskie.eu/stypendia-sportowe
d)

przyznawane przez prezydentów miast:
− roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska (kwota uzależniona
od dostępności środków i ilości złożonych wniosków na okres 10 miesięcy)
− jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne
− jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia
(kwoty uzależnione są od dostępności środków i ilości złożonych wniosków
i przyznawane są na okres 10 miesięcy)
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwojuspolecznego/Stypendia-dla-studentow-jednorazowe-i-roczne,a,12340
− stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita
dla studentów ubiegających się po raz pierwszy i ubiegających się o
kontynuację stypendium
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Stypendia-naukowe-PrezydentaMiasta-Gdanska-im-G-D-Fahrenheita,a,44403
− stypendium Miasta Gdyni dla studentów wyróżniających się w nauce, a także
za osiągnięcia artystyczne i sportowe
http://gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,81/stypendium-miasta-gdynidla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagnieciaartystyczne-i-sportowe,496642
− stypendium Prezydenta Miasta Sopotu
http://www.miasto.sopot.pl/strona/edukacja_w_sopocie

e)

przyznawane przez firmy:
−

Polpharma (dla doktorantów - wysokość i liczbę przyznanych stypendiów
w każdej edycji konkursu ustala Zarząd Fundacji w terminie do dnia 1 marca
roku, w którym przyznawane jest stypendium)
http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

− Intel (projekt „Nowe technologie dla dziewczyn”, dla maturzystek
zainteresowanych studiami technicznymi i studentek wybranych politechnik
i kierunków)
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/
− Grupa Energa (dla studentów drugiego stopnia, a także doktorantów Wydziału
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Inicjatywa realizowana
jest przy wsparciu Fundacji Energa)
https://media.energa.pl/pr/455538/wspieramy-utalentowanych-studentowruszyla-druga-edycja-programu-stype
Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 97) stypendium za wyniki
w nauce lub w sporcie może być przyznane studentowi przez osobę fizyczną lub osobę
prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. Na wniosek osoby
przyznającej stypendium minister zatwierdza zasady jego przyznawania.
Programy stypendialne prowadzi też wiele innych organizacji, także z innych krajów.
Poniżej niektóre z nich:
− Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD:
www.daad.pl, https://www.study-in-germany.de/en/
− Nuffic (Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher
Education)
www.studyinholland.nl
− CIMO (Centre for International Mobility), Finlandia
www.studyinfinland.fi
− Swedish Institute
www.studyin sweden.se
− Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – Program Stypendiów
Pomostowych (stypendia dla studentów - kwota do 10 000 zł wypłacana
w 10 miesięcznych ratach; stypendia dla doktorantów – kwota do 25 000 zł
wypłacana w 10 miesięcznych ratach)
www.stypendia-pomostowe.pl
Podczas studiów można skorzystać ze staży oferowanych, gdzie dla chętnych
do zdobywania pierwszych zawodowych doświadczeń otwarte są największe
organizacje. Poniżej kilka przydatnych odnośników:
− Organizacja Narodów Zjednoczonych
https://www.un.org/en/https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&

exp=INT&level=0&location=4560&occup=0&department=All&bydate=0&occ
net=0&lang=en-US

− Bank Światowy
www.worldbank.org
− Unia Europejska
www.europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_en.htm
− UNICEF
www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
− Rada Europy
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
−

Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka
www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx

Wyszukiwanie odpowiedniej dla poszczególnych indywidualnych przypadków
oferty stypendialnej ułatwiają takie przykładowe narzędzia jak:
− portal Moje stypendium
www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/
− portal Granty na badania (możliwość otrzymywania newslettera)
https://www.granty-na-badania.com/
− baza ofert staży w USA
https://www.ciee.org/in-the-usa/research-training/intern-professionaltraining/our-programs/ciee-internship-usa
− strona AIESEC
www.aiesec.org
− strona Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA)
www.elsa.org
Odpowiednie informacje, związane z możliwością stypendiów „wyjazdowych”
można znaleźć również na konkretnych uczelniach. Wiele z nich zamieszcza oferty
wyjazdów stypendialnych na swoich stronach internetowych. Istotną rolę informacyjną
pełnią np. działy współpracy międzynarodowej czy biura samorządu studenckiego.
Oferty w zakresie możliwości dofinansowania stypendium związanego ze studiowaniem
za granicą można poszukiwać również poza uczelnią. Ofertę zagranicznych programów
stypendialnych można często znaleźć np. na stronach ambasad i konsulatów. O
stypendia tego rodzaju można też dowiadywać się w europejskiej informacji dla
młodzieży, czyli wspieranej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego międzynarodowej sieci
Eurodesk.
Działa
w niej ponad tysiąc organizacji, w tym ponad siedemdziesiąt w ramach Eurodesk Polska.
Na stronie www.eurodesk.pl można znaleźć informacje nie tylko o ofercie stypendialnej,
ale także o wolontariacie.
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